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De hiergenoemde instantie is overeenkomstig artikel 16, tweede lid van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-staten inzake voor de bouw bestemde producten door de Duitse overheid erkend. De in het overzicht opgenomen instantie wordt
gelijkgesteld met een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen instantie als bedoeld in artikel
9 van de Beleidsregels aanwijzing en erkenning afgegeven onder het Besluit bodemkwaliteit . (Stcrt. 2009, nr. 17187).
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De hiergenoemde instantie is overeenkomstig artikel 16, tweede lid van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-staten inzake voor de bouw bestemde producten door de Duitse overheid erkend. De in het overzicht opgenomen instantie
wordt gelijkgesteld met een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen instantie als
bedoeld in artikel 9 van de Beleidsregels aanwijzing en erkenning afgegeven onder het Besluit bodemkwaliteit . (Stcrt. 2009, nr. 17187).
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